
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per conduir
vehicles de transport per carretera, complint les normes de
circulació, seguretat vial i de transport establertes, així com
la normativa d'àmbit europeu i altres funcions relacionades
amb l'atenció a passatgers, la supervisió i les operacions de
càrrega, l'operativa de magatzem i la distribució de
paqueteria, ajustant-se a procediments establerts segons
els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental
establerts.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i
350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Conducció Inicial (264 hores)•

Conducció Racional i Segura (231hores)•

Entorn Normatiu, Econòmic i Social del Transport (165

hores)

•

Serveis de Transport de Mercaderies (198 hores)•

Serveis de Transport de Viatgers (165 hores)•

Operacions d'Emmagatzematge (165 hores)•

Manteniment Bàsic de Vehicles (132 hores)•

Primers Auxilis (66 hores)•

Anglès Tècnic (99 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)•

Formació en Centres de Treball (350 hores)•

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional•
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https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/


Normativa

Reial decret 555/2012, de 23 de març, pel qual s'estableix

el títol de tècnic en Conducció de Vehicles de Transport

per Carretera i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE

núm. 93, de 18.4.2012)

•
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5238


Osona

Vic

Institut de Vic (08031022)
av. Sant Bernat Calbó, 8
08500 Vic
Tel. 938891878
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Segrià

Lleida

Centre Tècnic Ilerdense (25009393)
c. Garrotxa, 11
25001 Lleida
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn
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